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Czy zastanawiali się Państwo kiedykolwiek jak wygląda likwidacja szkody?
Jakie kroki podejmuje ubezpieczyciel w tym celu? Czy likwidacja szkody z OC
wygląda tak samo jak likwidacja szkody z AC? Odpowiedzi na te pytania oraz
przybliżoną procedurę likwidacji szkody znajdą państwo w poniższym
poradniku.

1. LIKWIDACJA SZKODY - DEFINICJA

Likwidacja szkody jest to szereg czynności, które wykonuje ubezpieczyciel po

otrzymaniu zgłoszenia o zaistniałej szkodzie. Czynności te to przede wszystkim

ustalenie przez ubezpieczyciela, czy jest zasadność wypłacenia odszkodowania. W

tym celu badane są wszelkie okoliczności zdarzenia oraz rozmiar zaistniałej szkody,

od którego głównie zależy wysokość odszkodowania. Jeśli ubezpieczyciel w

pierwszym etapie ustali, iż zachodzi zasadność wypłacenia odszkodowania, to

finansuje on naprawę lub wypłaca należną kwotę.

Różnice likwidacji szkody z polisy OC oraz AC różnią się m.in. terminem zgłoszenia

szkody, wyborem sposobu naprawy oraz dokumentacją. Oczywiście wszelkie

niezbędne informacje dotyczące likwidacji szkody są również szeroko opisane w

OWU. Zawsze jednak szkodę do ubezpieczyciela składa osoba poszkodowana. Jeśli

chodzi o OC, to mamy bardzo długi okres zgłoszenia szkody, bo wynosi on aż 3 lata.

Takiego długiego terminu nie mamy w przypadku zgłoszenia szkody z AC, gdyż w

tym przypadku musimy działać szybko (terminy te znajdziemy opisane w OWU).

Niezwłocznie powinniśmy zawiadomić ubezpieczyciela po kradzieży pojazdu lub

mamy zazwyczaj tylko kilka dni na zgłoszenie szkody, gdy pojazd został uszkodzony

(zazwyczaj do 7 dni od dowiedzenia się o szkodzie). Zgłoszenie następuje do

ubezpieczyciela sprawcy, pamiętajmy o tym. Jednakże istnieje wyjątek, tzw. BLS,

czyli Bezpośrednia Likwidacja Szkody. Jeśli mamy taki wariant w naszej polisie, to

możemy szkodę zgłosić do naszego ubezpieczyciela, a on wystąpi z roszczeniem do

towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy w celu wyegzekwowania odpowiedniego

odszkodowania. Istnieje również sytuacja, w której sprawca nie ma wykupionego

ubezpieczenia OC. Dzieje się tak coraz rzadziej ze względu na wysokie kary za brak

ubezpieczenia OC. W takim wypadku udajemy się do naszego ubezpieczyciela i on
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całą sprawę kieruje do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), który zajmuje

się likwidacją szkody.

2. ETAPY LIKWIDACJI SZKODY

Likwidacja szkody opiera się głównie na trzech etapach, które przybliżymy w tym

rozdziale. Będziemy sugerowali się: zgłoszeniem szkody, wyceną szkody przez

rzeczoznawcę i likwidacją szkody.

ZGŁOSZENIE SZKODY

Żeby zacząć proces likwidacji szkody to musimy najpierw taką szkodę zgłosić do

firmy ubezpieczeniowej. Najczęściej mamy możliwość wyboru sposobu jakim taka

szkodę chcemy zgłosić. Kady ubezpieczyciel umożliwia nam zgłoszenie szkody

poprzez:

 Infolinię – czyli zgłoszenie telefoniczne w rozmowie z konsultantem

 Formularz online On-line – znajduje się na stronie ubezpieczyciela.

 Pocztę elektroniczną – zgłoszenie przesyłamy mailowo.

Pamiętajmy o tym, aby zawsze przy zgłoszeniu szkody podawać dane osobowe i

kontaktowe swoje oraz sprawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer

PESEL). Wszelkie dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (marka pojazdu,

numer rejestracyjny, numer polisy). Najlepiej również dołączyć chociażby skan

oświadczenia spisanego ze sprawcą, na którym możemy nanieść szczegółowy opis

zdarzeń wraz z rysunkiem poglądowym. Dobrze zabezpieczyć się również zdjęciami

z miejsca wypadku, które również możemy dołączyć do zgłoszenia, aby rozwiać

jakiekolwiek wątpliwości ubezpieczyciela.

WYCENA SZKODY

Gdy prześlemy już niezbędne dokumenty zgłoszeniowe do Ubezpieczyciela i on

uzna, że jest zasadność wypłaty odszkodowania, to następuje proces wyceny

szkody. Osobą, która zajmuje się takimi sprawami jest rzeczoznawca. To właśnie
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jemu musimy udostępnić pojazd do zrobienia oględzin (zazwyczaj tego żąda od nas

ubezpieczyciel, żeby fachowo ocenić wysokość szkody). Likwidując szkodę

pamiętajmy, że nie możemy naprawić pojazdu do czasu wykonania oględzin przez

rzeczoznawcę. Oczywiście są sytuacje wyjątkowe u niektórych ubezpieczycieli i

pozwalają oni na naprawę pojazdu bez oględzin, jeśli nie odbyły się one w ciągu 7

dni od zgłoszenia szkody. Jednoznacznie ubezpieczyciel może zastrzec sobie prawo

do oględzin pojazdu już naprawionego.

Rzeczoznawca zazwyczaj zjawia się w miejscu wskazanym przez nas

ubezpieczycielowi i dokonuje oględzin. Opisuje co dokładnie uległo zniszczeniu i

dokumentuje to fotografiami. Rzeczoznawca dokonuje analizy i wyceny części na

podstawie dostępnych wykazów z częściami samochodowymi. W dobie pandemii

zostały stworzone specjalne systemy dzięki którym takie oględziny mogą odbywać

się zdalnie za pomocą wideokonferencji, jednakże sposób ten spotyka się z krytyką

ze względu na jego pobieżność, przez co wyceny są bardzo zaniżane.

LIKWIDACJA SZKODY

Likwidując szkodę z OC sprawcy, ubezpieczyciel zobowiązuje się, aby przywrócić

samochód do stanu sprzed kolizji czy wypadku. Możemy zdecydować się na dwa

warianty, czyli naprawę samochodu w warsztacie, gdzie unikniemy zaniżenia

odszkodowania, gdyż ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z warsztatem

samochodowym, a nam dodatkowo przysługuje pojazd zastępczy na okres naprawy

naszego pojazdu. Drugim wariantem jest wypłata odszkodowania w formie gotówki

do naszych rąk, czyli wysokość odszkodowania zostanie wypłacona na podstawie

kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę. Pieniądze zostaną nam przelane na

wskazane konto i możemy je przeznaczyć na naprawę pojazdu, jednakże w praktyce

ubezpieczyciel nie może nas skontrolować na co tak naprawdę pieniądze zostały

zrealizowane. Na wypłatę odszkodowania ubezpieczyciel ustawowo ma 30 dni od

dnia zawiadomienia go o szkodzie. Są oczywiście wyjątki, ale na wypłatę kwoty

bezspornej ubezpieczyciel ma właśnie 30 dni. Okres ten wzrasta do 90 dni w

przypadku, gdy są jakieś inne okoliczności sporne.
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Jeśli nie zgadzamy się z wyceną szkody przez ubezpieczyciela, to możemy

oczywiście odwołać się od tej decyzji. Możemy również zgłosić taka sytuację do

Rzecznika Finansowego, który reprezentuje interesy ubezpieczonych i może w ich

imieniu występować do ubezpieczyciela o udzielenie wyjaśnień lub dodatkowych

informacji, jeżeli uzna, że przebieg postępowania likwidacyjnego jest nieprawidłowy.

3. NASZE UPRAWNIENIA W PROCESIE LIKWIDACJI
SZKODY

Osoba poszkodowana jest osobą uprawnioną do informacji na temat kolejnych

etapów likwidacji szkody. Możemy jednak złożyć w firmie ubezpieczeniowej

pełnomocnictwo, które będzie upoważniało do informowania o etapach likwidacji

osobę wskazaną w pełnomocnictwie. Jeśli my jesteśmy sprawcami zdarzenia

ubezpieczeniowego, to ubezpieczyciel informuje o etapach likwidacji szkody

ubezpieczającego, ubezpieczonego (jeśli są to dwie różne osoby) oraz

poszkodowanego.

Jeśli jesteśmy poszkodowanymi to mamy kilka sposobów, aby skrócić czas wypłaty

pieniędzy lub naprawy uszkodzonego samochodu. W tym celu powinniśmy

skompletować dokumenty potrzebne do likwidacji i współpracować z

ubezpieczycielem. Często pojazdy mają współwłaścicieli, więc wskazanie jednego

konta do wypłaty świadczenia też przyspieszy proces likwidacji. W przypadku

naprawy bezgotówkowej musimy sprawnie współpracować z warsztatem i wypełnić

szybko dokumenty, które będą niezbędne do likwidacji szkody. Jeśli nasz pojazd jest

w leasingu to musimy współpracować i kontaktować się jak najczęściej z

leasingodawcą, bo to on będzie stroną w likwidacji szkody.

Aby sprawdzić co dzieje się z naszą szkodą, na jakim jest ona etapie. Możemy

skontaktować się z ubezpieczycielem likwidującym szkodę. Aktualnie trwa wyścig

ubezpieczycieli w narzędzia, które to umożliwiają, aby nie pisać ciągłych maili czy

wykonywać telefonów. Niektórzy ubezpieczyciele udostępnili na swoich stronach

odpowiednie narzędzia, które pokazują na jakim etapie jest dana sprawa i co

ewentualnie możemy zrobić, żeby ją przyspieszyć.


